
 
 

 
 

 
 

 

Afdeling Neurologie 

 
Welkom op de afdeling Neurologie van het Laurentius Ziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over de 
afdeling, de werkwijze van de verpleegkundigen en andere zorgverleners werkzaam zijn op de afdeling en 
enkele praktische zaken.  
 
Algemene informatie 

Bezoektijden dagelijks  15.00 –  16.00 uur 
    18.00 –  19.30 uur  
 
Telefoonnummer   (0475) 382337  
 
U mag op de kamer maximaal twee bezoekers tegelijk ontvangen. Probeer het bezoek te verdelen als u 
meer bezoek ontvangt. Indien uw gezondheidstoestand het toe laat kunt u ook samen met uw bezoek naar 
het restaurant de Pelikaan gaan. Overleg dit altijd even met de verpleegkundige, zodat wij weten waar u 
bent.  
 
Contactpersonen 

Bij opname vragen wij u een of twee contactpersonen door te geven. De contactpersoon kan na 11.00 uur 
met ons bellen voor informatie over u. Familieleden die op de hoogte willen zijn van uw situatie kunnen bij de 
contactpersoon informeren. 
 
Behandelteam 

Op de afdeling Neurologie zijn de volgende zorgverleners werkzaam: 
 Neuroloog (team van 7 neurologen) 
 Physician assistant (P.A.) 
 Revalidatie arts 
 (Neurologie)verpleegkundige 
 Leerlingverpleegkundige 
 Fysiotherapeut 
 Ergotherapeut 
 Logopedist 
 Voedingsassistent/gastvrijheidsfunctionaris 
 Transferverpleegkundige  
 
Hoofdbehandelaar 

Uw behandelend neuroloog is de hoofdbehandelaar. Hij zal samen met u een behandelplan maken, waarbij 
ook andere zorgverleners worden betrokken in uw behandeling.  
Er is dagelijks één neuroloog op de afdeling, die alle bijzonderheden bespreekt met de verpleegkundigen. 
Van maandag tot en met donderdag komt de P.A. bij u langs na de artsenvisite, op de andere dagen komt 
de neuroloog visite lopen. 
 
Gesprek met behandelend arts 

Wenst u een gesprek met de neuroloog of P.A., dan kunt u dit vragen via de verpleegkundige.  
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Werkwijze 

Op onze afdeling werken we met patiënttoewijzing. Dit houdt in dat één verpleegkundige de zorg heeft voor 
meerdere patiënten. Bij deze verpleegkundige kunt u terecht met vragen.  
 
Revalidatie 

Als tijdens de opname blijkt dat u na de ziekenhuisopname nog niet naar huis kunt, volgt er een aanvraag 
voor revalidatie. Dit bespreekt de neuroloog met u besproken.  
 
Ontslag 

De behandelend neuroloog bepaalt in overleg met u en de verpleegkundige de ontslagdatum. De 
verpleegkundige evalueert de geboden zorg en overhandigt de ontslagpapieren. 
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